
https://srivaddipartipadmakar.org/ 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

    

 

 

శీ్ర మహాగణాధిపతయే నమః 

      శీ్ర గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వది్దపర్తి పద్మమకర్ గారు 

 

 

సేకరణ: గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గారు శ్రర  కృష్ణ  దేవసా్థనము, యాదవ్ నగర్, నాగోల్, 

హై దరాబాద్ నందు పర వచంచన సంపూర్ణ  శ్రర  రామాయణం నండి 

 

నిర్వృత్త ేతు క్రతౌ తస్మిన్హయమేధే మహాతిన్ః    ప్రతిగృహ్య సురా భాగాన్ప్రతిజగ్మి ర్యథాగతమ్..1.18.1.. 

సమాప్ే దీక్షా నియమః ప్త్నీగణ సమనివతః   ప్రవివేశ పురీం రాజా సభృతయ బలవాహ్న్ః..1.18.2.. 

యథార్హీం పూజితాస్తేన్ రాజాా వై ప్ృథివీశవరాః.   ముదితాః ప్రయయు ర్దశేాన్ప్రణమయ మునిపుఙ్గవమ్..1.18.3.. 

శ్రీమతాీం గచ్ఛతాీం త్తషీం సవపురాణి పురాతతేః.  బలాని రాజాాీం శుభ్రాణి ప్రహ్ృషనాి చ్కాశిర్ద..1.18.4.. 

గత్తషు ప్ృథివీశేషు రాజా దశర్థసదేా    ప్రవివేశ పురీం శ్రీమాన్ పుర్సకృతయ దివజోతమేాన్..1.18.5.. 

శాన్యేా ప్రయయౌ సార్ధమృశయశృఙ్గసుుపూజితః   అన్వవయమానో రాజాా౽థ సానుయాత్రేణ ధీమతా..1.18.6.. 

ఏవీం విసృజయ తాన్ురావన్రాజా సమ్ప్ర్ణమాన్సః   ఉవాస సుఖితసతే్ర పుత్రోత్తిీేం విచిన్యేన్..1.18.7.. 

తతో యజ్ఞా సమాప్త ేతు ఋతూనీం షట్ుమతయయుః  తతశచ దావదశే మాస్త చైత్రే నవమికే తిథౌ..1.18.8.. 

న్క్షత్రే౽దితిదైవత్తయ స్వవచ్చసీంస్తషేు ప్ఞ్చసు   గ్రహేషు కర్కటే లగ్నీ వాక్తావినునే సహ్..1.18.9.. 

ప్రోదయమానే జగనీథీం సర్వలోకన్మసకృతమ్   కౌసలాయ౽జన్యద్రామీం సర్వలక్షణసీంయుతమ్..1.18.10.. 

విష్ణణర్ర్ధీం మహాభాగీం పుత్రమైక్షావకు న్ీందన్మ్  లోహితాక్షీం మహాబాహీం ర్క్తషేఠీం దీందభిసవన్మ్..1.18.11.. 
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కౌసలాయ శుశుభే త్తన్ పుత్రేణామితత్తజసా..   యథా వర్దణ దేవానమదితిర్వజ్రపాణిన..1.18.12..  

భర్తో నమ కైకేయాయీం జజ్ఞా సతయప్రాక్రమః   సాక్షాదివష్ణణశచతురాాగసుర్వవసుముదితో గ్మణః..1.18.13..  

అథ లక్షమణశత్రుఘ్నీ సుమిత్రా౽జన్యతుుతౌ   వీరౌ సరావస్త్రకుశలౌ విష్ణణర్ర్ధసమనివతౌ..1.18.14..  

పుష్యయ జాతసుే భర్తో మీన్లగ్నీ ప్రసన్ీధీః   సార్ద్ జాతౌ చ్ సౌమిత్రీ కులీర్ద౽భ్యయదిత్త ర్వౌ..1.18.15..  

రాజాః పుత్రా మహాతాిన్శచతావరో జజిార్ద ప్ృథక్   గ్మణవనోే౽నురూపాశచ రుచ్యయ ప్రోషఠప్దోప్మాః..1.18.16.. 

జగ్మః కలీం చ్ గన్ధరావ న్న్ృతుశాచప్ురోగణాః   దేవదనుభేయో నేదః పుష్వృష్టశాచ ఖాచ్చ్చుతా..1.18.17..  

ఉతువశచ మహానసీదయోధ్యయయాీం జనకులః   ర్థాయశచ జన్సమాాధ్య న్ట్న్ర్కేసఙ్కకలాః..1.18.18.. 

గాయనైశచ విరావిణ్యయ వాదనైశచ తథా౽ప్రః   ప్రదేయాీంశచ దదౌ రాజా సూతమాగధవనినేమ్ ..1.18.19.. 

బ్రాహ్ిణేభ్యయ దదౌ వితీేం గోధనని సహ్స్రశః   అత్నత్వయకాదశాహ్ీం తు నమకర్ి తథా౽కరోత్..1.18.20.  

జ్ఞయషఠీం రామీం మహాతాిన్ీం భర్తీం కైకయీసుతమ్  సౌమిత్రీం లక్షమణమితి శత్రుఘ్ీమప్ర్ీం తథా..1.18.21..  

వస్మషఠః ప్ర్మప్రీతో నమాని కృతవాన్ తదా    బ్రాహ్ిణానోాజయామాస పౌరాఞ్జనా్ప్దాన్పి..1.18.22.. 

అదదాద్బారహ్ిణానీం చ్ ర్తౌీఘ్మమితీం బహ  త్తషీం జన్ిక్రియాదీని సర్వకరాిణయకార్యత్..1.18.23.. 

త్తషీం కేతురివ జ్ఞయష్ణఠ రామో ర్తికర్ః పితుః   బభూవ భూయో భూతానీం సవయమ్పారివ సమితః..1.18.24.. 

సర్దవ వేదవిదశ్శూరాసుర్దవ లోకహిత్త ర్తాః   సర్దవ జాానోప్సమ్నీసుర్దవ సముదితా గ్మణః..1.18.25..  

త్తషమపి మహాత్తజా రామసుతయప్రాక్రమః   ఇషసాుర్వసయ లోకసయ శశాఙ్క ఇవ నిర్ిలః..1.18.26.. 

గజసకనేధ౽శవప్ృష్యఠ చ్ ర్థచ్రాయసు సమితః   ధనుర్దవదే చ్ నిర్తః పితృశుశ్రూషణే ర్తః..1.18.27.. 

బాలాయత్ర్రభృతి సుస్మీగోధ లక్షమణ్య లక్ష్మివర్ధన్ః   రామసయ లోకరామసయ భ్రాతుర్దుాషఠసయ నితయశః..1.18.28.. 

సర్వప్రియకర్సేసయ రామసాయపి శరర్తః   లక్షమణ్య లక్ష్మిసమ్నోీ బహిఃప్రాణ ఇవాప్ర్ః..1.18.29..  

న్ చ్ త్తన్ విన నిద్రాీం లభత్త పురుష్ణతమేః   మృషమాన్ీముపాన్వతమశాీతి న్ హి తీం విన..1.18.30.. 

యదా హి హ్యమారూఢో మృగయాీం యాతి రాఘ్వః  తదైన్ీం ప్ృషఠతో౽నేవతి సధనుః ప్రిపాలయన్..1.18.31..  

భర్తసాయపి శత్రుఘ్నీ లక్షమణావర్జో హి సః   ప్రాణః ప్రియతరో నితయీం తసయ చ్యసీతథేా ప్రియః..1.18.32.. 

స చ్తురిార్ిహాభాగఃపుత్రైర్శేర్థః ప్రియః   బభూవ ప్ర్మప్రీతో దేవైరివ పితామహ్ః..1.18.33..  

త్త యదా జాాన్సమ్నీసుర్వవసుముదితా గ్మణః   హ్రీమన్ఃే కీరిమేన్ేశచ సర్వజాా దీర్ఘదరిూన్ః..1.18.34..  

త్తషమేవీం ప్రభావానీం సర్దవషీం దీప్తే్తజసామ్  పితా దశర్థో హ్ృష్ణ ాబ్రహాి లోకాధిపో యథా..1.18.35..  

త్త చ్యపి మనుజవాయఘ్రా వైదికాధయయనే ర్తాః   పితృశుశ్రూషణర్తా ధనుర్దవదే చ్ నిష్టఠతాః..1.18.36.. 

అథ రాజా దశర్థస్తషేీం దార్క్రియాీం ప్రతి   చిన్ేయామాస ధరాితాి స్వపాధ్యయయసుబాన్ధవః ..1.18.37..
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తసయ చిన్ేయమాన్సయ మనిిమధేయ మహాతిన్ః   అభయగచ్ఛన్ిహాత్తజా విశావమిత్రో మహామునిః..1.18.38..  

స రాజోా దర్ూనకాఙ్క్ష ీదావరాధయక్షానువాచ్ హ్   శీఘ్రమాఖాయత మాీం ప్రాప్ీేం కౌశికీం గాధిన్సుుతమ్..1.18.39.. 

తచ్ఛ్ఛరతావ వచ్న్ీం త్రాసాద్రాజోా వేశి ప్రదద్రువః   సమ్భ్ారన్మేన్ససుర్దవ త్తన్ వాకేయన్ చోదితాః..1.18.40.. 

త్త గతావ రాజభవన్ీం విశావమిత్రమృష్టీం తదా   ప్రాప్మేావేదయామాసుర్ీృపాయక్షావకవే తదా..1.18.41..  

త్తషీం తదవచ్న్ీం శ్రుతావ సపురోధ్యసుమాహితః   ప్రతుయజగాామ తీం హ్ృష్ణ ాబ్రహాిణమివ వాసవః..1.18.42..  

తీం దృషాా  జవలితీం దీపాుే తాప్సీం సీంశితవ్రతమ్  ప్రహ్ృషవాదనో రాజా తతో౽ర్ఘుముప్హార్యత్..1.18.43..  

స రాజాః ప్రతిగృహాయర్ఘుీం శాస్త్రదృష్యాన్ కర్ిణా   కుశలీం చ్యవయయీం చైవ ప్ర్యప్ృచ్ఛన్ీరాధిప్మ్..1.18.44..  

పుర్ద క్తశే జన్ప్దే బాన్ధవేషు సుహ్ృతుు చ్    కుశలీం కౌశిక్త రాజాః ప్ర్యప్ృచ్ఛతుుధ్యరిికః..1.18.45..  

అపి త్త సన్ీతాసుర్దవ సామన ేరిప్వో జితాః   దైవీం చ్ మానుషీం చ్యపి కర్ి త్త సాధవనుష్టఠతమ్..1.18.46.. 

వస్మషఠీం చ్ సమాగమయ కుశలీం మునిపుఙ్గవః   ఋషీంశచ తాన్యథానయయీం మహాభాగానువాచ్ హ్..1.18.47.. 

త్త సర్దవ హ్ృషమాన్సససేయ రాజోా నివేశన్మ్   వివిశుః పూజితాసతే్ర నిష్యదశచ యథార్హతః..1.18.48..  

అథ హ్ృషమాన రాజా విశావమిత్రీం మహామునిమ్  ఉవాచ్ ప్ర్మోదారో హ్ృషసాేమభిపూజయన్ ..1.18.49.. 

యథా౽మృతసయ సమ్భ్్రపిరే్యథావర్షమనూదకే   యథా సదృశదార్దషు పుత్రజని౽ప్రజసయ చ్ ..1.18.50..  

ప్రణషాసయ యథాలాభ్య యథా హ్రోష మహోదయే  తథైవాగమన్ీం మనేయ సావగతీం త్త మహామునే..1.18.51..  

కీం చ్ త్త ప్ర్మీం కామీం కరోమి కిము హ్రిషతః  పాత్రభూతో౽స్మ మే బ్రహ్ినిషేుా ప్రాపో౽ేస్మ కౌశిక..18.52.. 

అదయ మే సఫలీం జన్ి జీవితీం చ్ సుజీవితమ్   పూర్వీం రాజరిషశబ్దనే్ తప్సా దోయతితప్రభః..1.18.53.. 

బ్రహ్ిరిషతవమనుప్రాప్ఃే పూజోయ౽స్మ బహధ్య మయా  తదదాతమిదీం బ్రహ్ిన్్విత్రీం ప్ర్మీం మమ..1.18.54.. 

శుభక్షేత్రగతశాచహ్ీం తవ సన్రే్ూనత్ర్రభ్య   బ్రూహి యత్రా్రరిేతీం తుభయీం కార్యమాగమన్ీం ప్రతి..1.18.55.. 

ఇచ్యఛమయనుగృహీతో౽హ్ీం తవదర్పే్రివృదధయే   కార్యసయ న్ విమర్ూీం చ్ గనుమేర్హస్మ కౌశిక..1.18.56.. 

కరా ేచ్యహ్మశేష్యణ దైవతీం హి భవాన్ిమ   మమ చ్యయమనుప్రాపో ేమహాన్భ్యయదయో దివజ..1.18.57..  

తవాగమన్జః కృతోుో ధర్ిశాచనుతమేో మమ..1.18.59..    

ఇతి హ్ృదయసుఖీం నిశమయ వాకయీం   శ్రుతిసుఖమాతివతా విన్వతముకమే్. 

ప్రథితగ్మణయశా గ్మణరివశిషఃా   ప్ర్మఋష్టః ప్ర్మీం జగామ హ్ర్షమ్..1.18.59.. 

ఇతాయర్దష శ్రీమద్రామాయణే వాలీికియే ఆదికావేయ బాలకాణేే అషదాశసుర్గః (18) 

సర్వీం శ్రీ సీతారామచ్ీంద్బ చ్ర్ణార్విీందార్్ణమసు ే సర్వీం శ్రీ గ్మరుచ్ర్ణార్విీందార్్ణమసు ే

 


